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ઉચ્ચ શળક્ષિત યલુતીઓભાાં જીલનવાથીની વાંદગી અંગેના 

ફદરામેરા ખ્માર- એક વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ 

યભાય દદીકા એભ.  

ી.એચ.ડી. સ્કરય, અનસુ્નાત વભાજળાસ્ત્ર શલબાગ,  

વયદાય ટેર યશુનલવીટી, લલ્રબ શલદ્યાનગય   

વભાજળાસ્ત્ર એ વભાજન અભ્માવ કયે છે. વભાજનુાં અસ્સ્તત્લ ભનષુ્મથી છે. 

આદદકાથી જ ભનષુ્મ બટકત ુાં જીલન જીલત શત તે ઝાડાનન ઉમગ કયીને 

શળકાય કયીને તાનુાં જીલન ગજુાયત શત. ધીયે ધીયે અનેક ળધ અને શલમનુાં 

ખેડાણ થયુાં તેભ તેભ ભનષુ્મ અવભ્મ ભાનલભાાંથી વભ્મ વભાજ તયપ પ્રમાણ કયત 

ગમ.  

બાયતના યાંયાગત વભાજભાાં સ્ત્રી અને રુૂ લચ્ચે બાયે અવભાનતા પ્રલતતતી 

શતી. સ્ત્રીનુાં સ્થાન અત્માંત નીચુાં ભનાત ુાં. વભાજ જીલનભાાં તેને ઓછા અશધકાય ભળ્મા 

શતા. યાંત ુ ક્ષિટીળ યગુ દયશભમાન ળૈિક્ષણક તકભાાં લધાય થમેર જલા ભે છે. 

તેઓન ળૈિક્ષણક શલકાવ આધશુનકીકયણ, વભાનતા, સ્લતાંત્રતા લગેયે દયફની અવય 

નીચે સ્ત્રીના યાંયાગત સ્થાનભાાં દયલતતન આવયુાં. સ્લતાંત્ર બાયતભાાં સ્ત્રી શળિણભાાં 
લધાય થમ છે. ફાંધાયણે સ્ત્રી – રુૂ, વભાનતાન આદળત સ્લીકામો છે. સ્ત્રીઓને 

વાભાજજક, આશથિક અને યાજકીમ જીલનભાાં શલશલધ અશધકાય આતા કામદા ફન્મા છે. 

આ ફધાને કાયણે લતતભાનભાાં સ્ત્રીના સ્થાનભાાં ઝડી દયલતતન આલેલુાં જલા ભે છે. 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 973  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

ઉચ્ચ શળિણને કાયણે યલુક યલુતીઓ એકફીજાના વાંકતભાાં આલે છે. તેઓ શળિણ રેલા 

ભાટે ળશયેભાાં જતા થમા છે. દયણાભે વાંકતભાાં લધાય થામ છે.  

લતતભાન વભમભાાં શળિણનુાં પ્રભાણ દદન – પ્રશતદદન લધતુાં જામ છે. તેભાાં 

યલુાનની જેભ યલુતીઓ ણ ઉચ્ચ શળિણ ભેલતી થઇ છે. જેથી તેઓ જૂના રૂઢીલાદી 

મલૂ્મ છડીને આધશુનક મલૂ્મ સ્લીકાયતી થઇ છે, એટરે કે સ્ત્રીઓ શલે રુૂ લગતની 

તાફેદાયી, શત વેલા, લધ ુવાંતાનની ઈચ્છાનીમતા લગેયે રૂઢીલાદી મલૂ્મ છડી યશી છે 

અને સ્લતાંત્રતા, વભાનતા, સ્લવાંદગીના રગ્ન, ખુ્તલમે રગ્ન લગેયે નલા મલૂ્મ 

અનાલલા રાગી છે. અને ખાવ કયીને આ ફદરાલ ળશયેી ભધ્મભ લગતભાાં સ્ષ્ટ યીત ે

જઈ ળકામ છે.  

વમસ્તતનુાં વભગ્ર જૂથ જીલન વાંસ્થાકીમ ભાખાભાાં જીલામ છે. પ્રત્મેક વભાજ જે 

કાંઈ પ્રવૃશૃતિ  કયે તે તેની વાંસ્થાઓ ્ાયા ળ્ય  ફને છે. આ વાંસ્થાઓ ્ાયા પ્રત્મેક વભાજના 

વાાંસ્કૃશતક લાયવાનુાં વાતત્મ જલાઈ યશ ે છે. જેનાથી વભાજ ટકી યશ ે છે. બાયતીમ 

વભાજ વમલસ્થાભાાં જઈએ ત  મખુ્મત્લે કુટુાંફવાંસ્થા, રગ્ન વાંસ્થા, જ્ઞાશત વાંસ્થા, ધાશભિક 

વાંસ્થા, શળિણ વાંસ્થા લગેયે અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે. આ વાંસ્થાઓભાાં વમસ્તતઓની યસ્ય 

ભશૂભકા અને લતતનની ઢફ નક્કી કયલાનુાં કામત કયે છે. આ તભાભ વાંસ્થાઓ વમસ્તતના 

જન્ભથી ળરૂ કયીને મતૃ્ય ુસધુી વમસ્તત અને વમશૂનુાં વાભાજીકયણ કયે છે. પ્રત્મેક વભાજ 

જે કાંઈ પ્રવૃશૃતિ  કયે છે તે તેની વાંસ્થાઓ ્ાયા જ ળ્ય  ફને છે. લતતભાન વભમભાાં 

યલુતીઓ ઉચ્ચ શળિણ રેતી થઇ છે. તેના કાયણે શલચાય, ભનલરણ, ભાન્મતાઓ 

લગેયેભાાં દયલતતન આલેલુાં જલા ભે છે. લતતભાનભાાં યલુતીઓભાાં ઉચ્ચ અભ્માવ 

કયલાની ઝાંખના જાગી છે. તેથી તેઓ ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે ગાભડાભાાંથી ળશયેભાાં 

અભ્માવ અથ ે જલા રાગી છે. પ્રાચીન વભમભાાં રગ્ન અંગેના શનણતમ અન ે
જીલનવાથીની વાંદગી લડીર તથા ભાતા – શતા ્ાયા કયલાભાાં આલતી શતી. તેભાાં 

લડીરના શનણતમને વલોચ્ચ ભાનલાભાાં આલત શત. યાંત ુ આધશુનક વભમભાાં આ 
પ્રથાભાાં દયલતતન આલેલુાં જઈ ળકામ છે. ઉચ્ચ શળિણને કાયણે યલુક – યલુતીઓ 
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એકફીજાના વાંકતભાાં આલલા રાગ્મા છે તેઓ તાના શનણતમ સ્લતાંત્ર યીતે કયલા રાગી 
છે. દયણાભે ભાતા – શતા ણ વાંતાનની વાંદગીને પ્રાધાન્મ આલા રાગ્મા છે.  

લતતભાન વભમભાાં રગ્ન વાંસ્થાભાાં આમરૂ દયલતતન આલેલુાં જલા ભે છે. સ્ત્રી 

શળિણને રીધે જીલનવાથીની વાંદગી અંગેના ખ્માર ફદરામા છે. તેઓ સ્લ 
વાંદગીના રગ્નને પ્રાધાન્મ આલા રાગી છે. ભાતા – શતા ણ ઉચ્ચ શળક્ષિત 

યલુતીના જીલનવાથી વાંદગીના શલચાયને રિભાાં રેતા થમા છે. રુૂ વભકિ 
વમલવામભાાં ણ સ્ત્રીઓનુાં પ્રભાણ લધ ુજલા ભે છે. ભાતા–શતાનુાં શનમાંત્રણ ઓછાં થયુાં 

છે. તેભાાં યલુતીના રગ્નના શનણતમની અગત્મતા સ્લીકાયતા થમા છે. યલુક – યલુતી 

ફાંને વાંદ શમ ત જ રગ્ન કયાલલા તૈમાય થામ છે. દયલશતિત વભાજની તયાશના 

વભમે આ પ્રકાયનુાં વ ાંળધન એક નલા શલચાયની દદળા યૂી ાડે છે. લતતભાન વભમભાાં 

કટત  ભેયેજ, આંતય ધભીમ રગ્ન, આંતયજ્ઞાશત રગ્ન, રીલ ઈન યીરેળનળી જેલા 

વફાંધ અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે. યલુતીઓભાાં જીલનવાથી વાંદગીનુાં િેત્ર શલસ્તતૃ ફનતુાં 

જામ છે.  

1“જશન્વન વભાજળાસ્ત્રની વમાખ્મા આતા રખે છે કે “વભાજળાસ્ત્ર વાભાજજક 

જૂથન અભ્માવ કયે છે. આલા જૂથના આંતદયક વાંગઠનના સ્લરૂ, તેને ટકાલી યાખતી 

તથા તેભાાં દયલતતન રાલતી પ્રદિમાઓ અને જૂથ લચ્ચેના ાયસ્દયક વાંફાંધન 

અભ્માવ કયે છે.” 

યાંયાગત વભમ કયતા લતતભાન વભમભાાં સ્ત્રીઓની દયસ્સ્થશતભાાં ફદરાલ 

આલેર જલા ભે છે. સ્ત્રીઓ ઉચ્ચ શળિણ ભેલતી થઇ છે. દયણાભે તેઓ ણ 
તાને વભકિ શમ તેલા વમસ્તતને જીલનવાથી તયીકે વાંદ કયે છે. દયણાભે ભાતા–

શતા ણ યલુતીની વાંદ–નાાંવાંદને ધ્માનભાાં યાખતા થમા છે. કેટરીક લખત 

                                       

1 સમાજશાસ્ત્રીય પરરચય, જ્હોનસન્સ 
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યલુતીઓને ઉચ્ચ શળિણના કાયણે તાના વભાજભાાં મગ્મ જીલનવાથી ન ભતા 

શલાના પ્રશ્ન ણ ઉદ્દબલે છે. જેથી કઈકલાય તેને અયક્ષણત યશલેાની સ્સ્થશત ઉદ્દબલે 

છે. દયણાભે વભાજભાાં રગ્ન વમલસ્થાના અસ્સ્તત્લ વાભે પ્રશ્નાથત ઊબ થામ છે. તેથી 

ઉચ્ચ શળિણ યલુતીઓભાાં જીલનવાથી અંગેના ફદરામેરા ખ્માર (શલચાય) જાણલા 

ભાટે પ્રસ્તતુ વાંળધન શાથ ધયલાભાાં આવયુાં છે.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભ્માવિેત્ર તયીકે આણાંદ જીલ્ર વાંદ કયલાભાાં આલેર છે. 
જેભાાં ઉચ્ચ શળક્ષિત યલુતીઓભાાં જીલનવાથીની વાંદગી અંગેના ફદરાતા ખ્માર – 

એક વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ કયલાભાાં આવમ છે. જેભાાં રટયી દ્ધશત ્ાયા આટૌતવ, 
કભવત, વામન્વ અને વમલવાશમક શળિણ ભેલતી કુર ૨૫ – ૨૫ યલુતીઓને 

ઉતિ યદાતા તયીકે વાંદ કયલાભાાં આગલાાં છે. જેભાાં આટૌતવ ળાખાભાાંથી ૨૫, કભવત ભાાંથી 

૨૫, વામન્વ ળાખાભાાંથી ૨૫, અને વમલવાશમક ળાખાભાાંથી ૨૫ એભ કુર ભીને ૧૦૦ 

ઉતિ યાદાતાને વાંદ કયલાભાાં આવમા છે.  

થૃ્થકયણભાાં વયતા યશ ે તથા પ્રશતશનશધણૂત શનદળતન કદ જાલી ળકામ તે 

શતેથુી ૧૦૦ ઉતિ યદાતાઓની વાંદગી કયી મરુાકાત અનસુકૂ્ષચ ્ાયા વાંળધન શાથ 

ધયલાભાાં આવયુાં છે.  

પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ભાદશતી એકત્રીકયણની  ળરૂઆતભાાં મરુાકાત અનસુકૂ્ષચની 

યચના કયી તેની વમલશાદયક તાવ ભાટે ૫ ઉચ્ચ શળક્ષિત યલુતીઓની મરુાકાત 

અનસુચૂી ્ાયા ભાદશતી ભેલલાભાાં આલી છે અને આ ામરટ દયવચતના આધાયે તેભાાં 

મગ્મ સધુાયા લધાયા કયી અંશતભ મરુાકાત અનસુકૂ્ષચની યચના કયલાભાાં આલી શતી.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવ કેટરીક ઉત્કલ્નાને આધાયે નક્કી કયલાભાાં આવમ છે, જેભાાં  

 જીલનવાથીની વાંદગીભાાં જ્ઞાશતના શનમભને ધ્માનભાાં યાખલાના શળે.  

 જીલનવાથી વાંદગીભાાં વમલવામને અગ્રીભતા અાતી શળે.  
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 જીલનવાથી વાંદગીભાાં વાભાજજક કોટુાંક્ષફક દયફ જલાફદાય શઈ ળકે.  

આભ, શલશલધ ઉત્કલ્ના ઘડીને અભ્માવના મખુ્મ શતેઓુ નીચે પ્રભાણે શતા.  

 ઉતિ યાદાતાની વાભાજજક – આશથિક ાર્શ્તભશૂભકા તાવલા.  

 ઉચ્ચ શળિણને કાયણે આલેર જીલનવાથીના દયલશતિત ખ્માર તાવલા.  

 ઉતિ યાદાતાની અેક્ષિત ભશત્લકાાંિાઓ તાવલી.  

ઉયતત વાંળધનના તાયણ નીચે પ્રભાણે છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ઉતિ યદાતાના ધભત અંગેની ભાદશતી ભેલલાભાાં આલી છે. 

જેભાાં ૯૧ ઉતિ યદાતાઓ દશિંદુ ધભતના છે. ૫ ઉતિ યદાતાઓ ક્ષિસ્તી ધભતના છે અન ે

૪ ઉતિ યદાતાઓ મસુ્સ્રભ ધભતના જલા ભે છે.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં દશન્દુ ધભતના ઉતિ યદાતાઓનુાં પ્રભાણ લધ ુજલા ભે છે.  

જ્ઞાશતઓ ફાંધ પ્રકાયની વભાજવમલસ્થા છે. જ્ઞાશતએ અંતશલિલાશી જૂથ છે. જ્ઞાશત 

એ જીલનવાથીની મતુત વાંદગી ય શનમાંત્રણ મકેૂ છે. તેથી પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 

ઉતિ યાદાતાની જ્ઞાશત તાવલાભાાં આલી છે.  

 ૪૬ ઉતિ યદાતાઓ જનયર (ઓન) કેટેગયીના છે.  

 ૨૧ ઉતિ યદાતાઓ એવ.ટી છે.  

 ૧૯ ઉતિ યદાતાઓ એવ.વી છે.  

 ૧૪ ઉતિ યદાતાઓ ઓ.ફી.વી. છે.  

ઉચ્ચ જ્ઞાશતભાાં શરેેથી જ શલકાવની તક લધ ુ પ્રાપ્ત થમેર શમ છે. યાંત ુ

જ્ઞાશતના ફાંધન લધાયે જડત્લથી શનબાલલાભાાં આલે છે. જ્માયે અન્મ જ્ઞાશતભાાં શજી 
શલકાવની યાશ ય ગયણ ભાાંડી યહ્યા છે. દયેક જ્ઞાશતને તાના રગ્ન અંગનેા કામદા – 

કાનનૂ શમ છે. આ વાંજગભાાં ચાયેમ જ્ઞાશતભાાં દયલતતનની યીત જઈ ળકામ છે.  
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 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ઉતિ યાદાતાની ઉંભય અંગે ભાદશતી ભેલલાભાાં આલી છે. 

જેભાાં ૨૧ થી ૨૪ લતની લમજૂથ ધયાલતા ઉતિ યદાતાનુાં પ્રભાણ ૭૭ છે. ૨૫ થી 

૨૮ લતની લમજૂથ ધયાલતા ઉતિ યદાતા ૨૩ છે. આ ઉંભયન એલ વભમગા 

છે જેભાાં એક તયપ અભ્માવ ચાલ ુશમ છે. અથલા અશી વમલવામ ભેલલા ભાટે 

વાંઘત કયતી શમ છે. અશી યલુતી એ તફક્કાભાાં શમ છે. જ્માાં તેને તાની 

જાત અંગેન ચક્કવ ખ્માર શલકવત જામ છે. તેથી અશીં ઉંભયને કેન્રભાાં 

યાખલાભાાં આલી છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં યલુતીની રગ્નની ઈચ્ચ્છત ઉંભય શલળે ભાદશતી ભેલલાભાાં 

આલી છે. જેભાાં ૮૨ ઉતિ યદાતાઓ ૨૫ થી ૨૮ લતની ઉંભયે રગ્ન કયલા ઉચ્છે 

છે. ૯ ઉતિ યદાતા ૨૯ થી ૩૨ લતની ઉંભયે રગ્ન કયલા ઈચ્છે છે. ૬ ઉતિ યદાતા 

૨૧ થી ૨૪ લે રગ્ન કયલા ઈચ્છે છે જ્માયે ૩ ઉતિ યદાતા ૩૩ થી લધ ુલે 

રગ્ન કયલા ભાાંગે છે. ૨૫ થી ૨૮ લતની ઉંભય એટરે તાન અભ્માવ ણૂત 

કમાત ફાદ વમલવામભાાં જડામાાં ફાદ જ રગ્ન કયલાનુાં શલચાયે છે. અશીં કશી 

ળકામ કે યલુા ેઢી ઉચ્ચ શળિણ અને વમલવામને લધ ુ ભશત્લ આે છે. તે 

વાંણૂત દડગ્રીધાયી શળિણ ભેવમા ફાદ રગ્ન કયલાનુાં શલચાયે છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં જીલનવાથીની વાંદગી કણ કયળે તે અંગેની ભાદશતી 

રેલાભાાં આલી છે. જેભાાં ૫૭ ઉતિ યદાતા જણાલે છે કે તેભના જીલન વાથીની 
વાંદગી ભાતા – શતા ્ાયા કયલાભાાં આલળે. ૩૫ ઉતિ યદાતા તે જ વાંદ 

કયળે તેવૃુાં જણાલે છે. ૬ ઉતિ યદાતા જણાલે છે કે વાંદગી તે કયળે યાંત ુ

લડીરની ભાંજૂયી ભેલળે.  

અશીં, આજે ણ જીલનવાથીની વાંદગીભાાં તાની ઈચ્છાની સ્સ્લકૃશતને 

પ્રાધાન્મ ભે તેવૃુાં આજની યલુતીઓ ઈચ્છે છે. અશી જઈ ળકામ કે આલનાયા વભમભાાં 
ભાતા – શતાની ભશૂભકા ઓછી ફનતી જળે જે દયલતતન તયપ શનદેળ કયે છે.  
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 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં જીલનવાથીની વાંદગી કેલા કુટુાંફભાાંથી કયળે તે અંગે 

ભાદશતી ભેલલાભાાં આલી છે. જેભાાં ૭૯ ઉતિ યદાતા વાંયતુત કુટુાંફભાાંથી વાંદ 

કયળે અને ૨૧ ઉતિ યદાતા શલબતત કુટુાંફભાાંથી જીલનવાથી વાંદ કયળે તેવૃુાં 

જણાલે છે. જેથી અશી કશી ળકામ કે કુટુાંફ વાંસ્થા લતતભાન વભમભાાં ણ તેટલુાં 

ભશત્લ ધયાલે છે. જેટલુાં પ્રાચીન વભમભાાં ધયાલતી શતી. અશીં સ્લકેન્રીતતાનુાં 

પ્રભાણે લધ્યુાં છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ૭૫ ઉતિ યદાતા શલદેળી યલુકને જીલનવાથીને વાંદ કયતા 

નથી. તેઓ ભાને છે કે શલદેળી યલુક શલર્શ્ાવાત્ર શતા નથી. ચાદયત્ર્મશીન શમ 
છે. વમવન કયતા શમ છે. ભાતા – શતાને વાંદ નથી જેલા લગેયે કાયણ આે 

છે જ્માયે ૨૫ ઉતિ યદાતા શલદેળી યલુકને જીલનવાથી તયીકે વાંદ કયે છે.  

અશી, જઈ ળકામ કે બાયતની યલુતીઓ શલદેળી યલુક વાથે રગ્ન કયલાભાાં ડય 

અનબુલે છે. કાયણ કે તેભના ય લડીરનુાં શનમાંત્રણ નશીલત શમ છે. અશી બાયતીમ 

વાંસ્કૃશતનાાં ભલ્મ આત્ભજ્ઞાન થમેરા જલા ભે છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં તાનાથી ઓછાં શળિણ રીધેર શમ યાંત ુવયકાયી નકયી 

કયતી વમસ્તતને જીલનવાથી તયીકે વાંદ કયલા અંગેન અક્ષબપ્રામ તાવલાભાાં 

આવમ છે. જેભાાં ૮૨ ઉતિ યદાતા વયકાયી નકયી કયતી વમસ્તતને જીલનવાથી 

તયીકે વાંદ કયે છે. ૧૮ ઉતિ યદાતાઓના ઘયના વભ્મને વાંદ છે તેથી તેઓ 

ઓછાં શળિણ રીધેર વમસ્તતને જીલનવાથી તયીકે વાંદ કયળે.  

આભ, કશી ળકામ કે લતતભાન યગુભાાં યલુક વાય શમ અને વયકાયી નકયી 

કયત શમ ત તેની વાથે રગ્ન કયલાભાાં કાંઈ લાાંધ નથી તેવૃુાં જણાલે છે. યાંયાગત 

વભમભાાં આશથિક ફાફત ભશત્લની શતી અને લતતભાન વભમભાાં ણ આશથિક ફાફત 

પ્રબાલળાી યશ ેછે.  
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 તાના જીલનવાથી ભતૂકા જાણલા અંગેની ભાદશતી ભેલલાભાાં આલી છે. 

જેભાાં ૬૦ ઉતિ યદાતાના તાના જીલનવાથીના ભતૂકા અંગે ભાદશતી જાણલા 

ભાગતા નથી. અને આના કાયણભાાં તેઓ જણાલે છે કે તેઓ બશલષ્મભાાં જીલલા 

ભાાંગે છે. લતતભાન ેઢીભાાં આલેરા વભજદાયી જલા ભે છે. જ્માયે ૪૦ 

ઉતિ યદાતા જીલનવાથીન ભતૂકા જાણલા ભાાંગે છે જેથી બશલષ્મભાાં કઈ પ્રશ્ન 

ઉદ્દબલે નદશ. અશી જઈ ળકામ છે કે લતતભાન વભમભાાં યલુતીઓ અને યલુક 

વશશળિણ ભેલલા થામ છે. શભશ્ર ળાા, કરેજભાાં અભ્માવ કયે છે. યાંત ુ

શભત્રતા વભમ જતા પે્રભવાંફાંધભાાં દયલશતિત થામ છે. યાંત ુ વાંજગલવાત 

તેભના રગ્ન થઇ ળકતા નથી અને આ પે્રભ ળાા કે કરેજ યૂત ભામાતદદત 

યશ ે છે. તેથી આજની શળક્ષિત ેઢી વભજદાયી તથા જીલન પ્રત્મે નલીન 

રષ્ષ્ટકણને વમતત કયે છે.  

 વાવયી િભાાં તેભના વાંદગીયતુત દયજ્જજા શલળે ણ ભાદશતી રેલાભાાં આલી 

છે. જેભાાં ભશતભ ૫૦ ઉતિ યદાતાઓ એક ભાત્ર તુ્રલધ ુથલાનુાં ગભે છે. એક ભાત્ર 

તુ્ર શલાથી શભરકત, ઘયભાાં બાગ થત નથી અને તે આની ભાક્ષરકી શક 
બગલી ળકે. ૩૫ ઉતિ યદાતાને દેયાણીન દયજ્જજ જઈએ છે કાયણ ભાતા – 

શતાની શભરકતભાાં બાગ ાડતી લખતે નાના તુ્રને લધ ુદશસ્વ પ્રાપ્ત થામ છે. 

જ્માયે ૧૫ ઉતિ યદાતાઓએ આ અંગે કઈ ભાદશતી આી નથી. આભ, લતતભાનભાાં 

એક જ વાંતાનનુાં મલુ્મ સ્લીકાયલાભાાં આલે છે જે પ્રબાલી છે. એક જ વાંતાન શમ 

ત તે જ તભાભ શભરકતના ભાક્ષરક ફને તેલ ખ્માર તાદ્દશ્મ થામ છે. અશીં 

લતતભાન વભમભાાં યલુતીઓનાાં તાદકિકતાના દળતન થામ છે.  

 જીલનવાથીની વાંદગી ૯૧ ઉતિ યદાતા જન્ભકુાંડીભાાં ભાનતા નથી. આ 

ઉતિ યદાતા જણાલે છે કે નવીફભાાં જે રખામેલુાં શમ તે થામ જ છે. કુાંડી 

ભેવમા છી ણ કુટુાંફભાાં છૂટા છેડા જેલી દયસ્સ્થશત વજાતમ છે. તેથી કુાંડીના 

ભેા કયતા વમસ્તતન સ્લબાલ, શળિણ, થેરેવેશભમા ટેસ્ટ જેલી ફાફતને લધ ુ
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પ્રાધાન્મ આે છે. અશીં યલુતીઓભાાં આધશુનક શલચાયવયણીન પ્રબાલ જલા 

ભે છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ૭૮ ઉતિ યદાતા વાવયી િના શલસ્તાય તયીકે ળશયેી 

શલસ્તાયને અગ્રતા આે છે. ળશયેી શલસ્તાયભાાં રગ્ન કયલા ભાટેના કાયણભાાં 

તેઓ જણાલે છે કે ળશયેી શલસ્તાયના યલુક લધ ુ આધશુનક, જીલનવાથી વાથે 

અનકુરૂન વાંશધ ળકે, ભડતન શલચાયવયણી ધયાલતા શમ છે. જ્માયે ૨૨ 

ઉતિ યદાતા ગ્રાભીણ શલસ્તાયભાાં વાંદગી આે છે. જેના કાયણભાાં પ્રાકૃશતક 

લાતાલયણ, સ્લચ્છ શલાભાન શલાને કાયણે ગ્રાભીણ શલસ્તાયભાાં વાવયીિ શમ 

તેવૃુાં ઈચ્છે છે. અશી ગ્રાભીણ વાંસ્કૃશતનુાં ગ્રાભીણ વાંસ્કૃશત તયપ શલમખુતા દળતન 

થામ છે.  

 જીલનવાથીની ગશૃકામતભાાં ભદદરૂ ભશૂભકા અંગેની ભાદશતીભાાં ૩૮ ઉતિ યદાતા 

જીલનવાથી ગશૃકામતભાાં ભદદ કયે તેવૃુાં ઈચ્છે છે. કેભ કે તેનાથી જીલનવાથીને 
વાંદ – નાવાંદ જાની ળકામ છે. જ્માયે ૬૨ ઉતિ યાદાતાની ફાંને વમલવામ 

કયતા શલાથી ગશૃકામતભાાં ભદદ રૂ ફને છે. અશી જઈ ળકામ કે લતતભાન 
વભમભાાં સ્ત્રી – રુુ ફાંને નકયી કયતા શલાથી વભાનતાલાદી લરણ જલા 

ભે છે. અશીં યાંયાગત મલૂ્મભાાં દયલતતન આલેલુાં જલા ભે છે.  

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉતિ યાદાતાને ગભતી ફાફત અંગે જીલનવાથીના શલયધ 

વાભે ઉતિ યદાતાની પ્રશતદિમા શુાં શળે તે અંગે ભાદશતી ભેલલાભાાં આલી છે. જેભાાં 

૫૩ ઉતિ યદાતા જીલનવાથી શલયધ કયળે ત તેભને વભજાલાન પ્રમાવ કયળે 

અશી જલા ભે છે કે ઉતિ યદાતા એ જીલનવાથીને ગભતી ફાફતને ભશત્લ 

આળે. કાયણે લતતભાન વભમભાાં ણ સ્ત્રી તાની ઈચ્છા મજુફ શનણતમ રઇ 

ળકતી નથી. અશી યાંયાગત મલૂ્મ રશ્મભાન થામ છે.  

વાંળધનના અંતે તાયણ રૂે કેટરાક ભશત્લના મદુ્દાઓ જલા ભળ્મા છે જેલા 

કે...........  



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 981  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

 યલુતીઓ જીલનવાથી તયીકે યલુકભાાં સ ુાંદયતાને ફદરે વમલવાશમક કે આશથિક 

ફાફતને લધ ુઅગે્રવય ગણે છે. એટરે કે સ્ત્રી રુુ ાવે આશથિક વરાભતી લધ ુ

ઈચ્છે છે. દયણાભે વયકાયી નકયી કયતા યલુક શમ ત જ્ઞાન અને ઉંભય ફાંને 

ચરાલી રેલાભાાં આલે છે.  

 યલુતીઓ ળશયેી શલસ્તાયભાાંજ વાવયી શમ તેવૃુાં ઈચ્છે છે. કેભ કે તેઓ જન્ભથી જ 

ળશયેભાાં યશતેી શમ છે અને ળશયેી લાતાલયણથી ટેલામેરી શમ છે. અને ગ્રાભીણ 

શલસ્તાયભાાં યશતેી યલુતીને જીલનવાથી ભેલલાભાાં મશુ્કેરી ડે છે. ગ્રાભીણ 

યલુતી ઉચ્ચ રામકાત ધયાલતી શલા છતાાં તેના રગ્નભાાં અનેક પ્રશ્ન ઉદ્દબલે 

છે.  

 સ્લદેળભાાં યશલેાની ઈચ્છાને કાયણે શલદેળી યલુકને યલુતીઓ વાંદ કયતી નથી. 

અશી આણે જલા ભે છે કે શલદેળી યલુક એ શલર્શ્ાવાત્ર શતા નથી. ઘભાંડી 

લગેયે ફાફત ભશત્લની ફને છે.  

 યલુતીઓ યલુક ાવે ફેંક ફેરેન્વ, કાય, ભકાનની ઈચ્છા ધયાલતી થઇ છે. 

યલુતીઓની અેિા લધી છે. જેભાાં રગ્ન કયતી લખતે યલુક ાવે તેનુાં તાનુાં 

ઘય, વમલવામ, શભરકત શલી જઈએ તેલી અેિા જલા ભે છે. યલુક એ 

આશથિક યીતે ગબય શમ તેવૃુાં ઈચ્છે છે.  
 રગ્નફાદ તે જીલનવાથી ગશૃકામતભાાં ભદદરૂ ફને તેવૃુાં ઈચ્છે છે. અશીં શત – 

ત્નીનાાં વાંફાંધભાાં દયલતતન આલેલુાં જલા ભે છે. શત – ત્નીનાાં વાંફાંધભાાં 

એ શભત્રબાલ જલા ભેે છે.  

 રગ્ન ફાદ વાંયતુત કુટુાંફભાાં યશલેાનુાં ઈચ્છતી નથી તે રગ્ન ફાદ ટૂાંક વભમભાાં જ 

શલબતત કુટુાંફભાાં યશલેા ઈચ્છે છે. કોટુાંક્ષફક વભ્મભાાં નણાંદ અને દદમય શમ તે 

વાંદ નથી.  

 લતતભાન વભમભાાં જીલનવાથી વાંદગી અંગેના ભાદાંડભાાં દયલતતન આવયુાં છે. 

જેભાાં શળિણ, આલડત અને કામત કુળતાને પ્રાધાન્મ આે છે.  
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 ઉચ્ચ શળિણ ભેલીને સ્ત્રીઓ ઉચ્ચ વમલવામભાાં જડામ છે. જેના રીધે 

આત્ભશનબતય અને આશથિક યીતે ગબય ફની છે. દયણાભે સ્ત્રી તાને અનરુૂ 

શળિણ ભેલેર શમ તેલા વમસ્તતને જીલનવાથી તયીકે વાંદ કયલાનુાં લરણ 

ધયાલતી થઇ છે. 

ટૂાંકભાાં એવૃુાં કશી ળકામ આજની ઉચ્ચ શળક્ષિત યલુતીઓ તાના જીલનવાથી 

ાવેથી ળૈિક્ષણક રામકાત, વમલવાશમક ભશૂભકા, અને પ્રેભા સ્લબાલ ઈચ્છે છે. જે 

આશથિક યીતે વદ્ધય શમ તેલા યલુકને જીલનવાથી તયીકે ઈચ્છે છે.  

આભ, લતતભાન વભમભાાં સ્ત્રી રુૂ ફાંનેના મલૂ્મભાાં દયલતતન આલેલુાં જલા 

ભે છે. લતતભાન વભમભાાં સ્લવાંદગીના રગ્નને ભશત્લ આલાભાાં આલે છે. અશીં 

વાંદગીના ભાદાંડ ફદરામેરા જલા ભે છે. જેભાાં યલુતીને તાની ઈચ્છા મજુફ 

અથલા ભનવાંદ જીલનવાથી ન ભતા રગ્ન કયલાનુાં શલચાયે છે જેથી રગ્નલમભાાં 

લધાય થમ છે અને કેટરીક લખત યલુતી અયક્ષણત યશલેાનુાં શલચાયે છે. તે સ્લતાંત્ર 

જીલન જીલતી થેઈ છે.  
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